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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА” 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 29 
 

Днес, на 08.10.2008 г., от 13.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на гражданското 
общество и вероизповеданията, на което присъстваха: 

1. Микерям Кадир Адям– Председател на комисията. 
2. Никола Иванов Николов – секретар. 
3. Велико Димитров Стефанов – член.   

  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

 

 1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 361/03.10.2008 г. на Кмета на Община Две 
мотили, относно: Осигуряване на дърва за огрев за отоплителен сезон 2008 – 2009 г.  
 2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 362/03.10.2008 г. на Кмета на Община Две 
мотили, относно: Осигуряване на дърва за огрев на ветеренати от войната  

По първа точка от дневния ред докладна г-жа Микерям Адям: Подкрепям 
докладната на Кмета да се извърши сеч и добив на дървесина в четирите гори посочени в 
докладната. Притесняваме високата цена от 15.00 лева. Не е уточнено каква е цената на 
транспорта. Възможно е общата сума да надхвърли 40.00 лева. 

1. Г-н Николай Николов: Незнам дали има достатъчно дървен материал в 
посочените местности. Възможно е хората закупили дърва да са ограничен брой. Това ще 
доведе до недоволство за желаещите да получат дърва. Не е ясно на какъв принцип ще 
бъдат разпределяни. Предлагам тавана от 5 кубика да бъде намален при условие, че има 
много кандидати. 

2. Г-н Велико Стефанов: Подкрепям колегите с казаното от тях. 
По втора точка от дневния ред докладна г-н Николай Николов: Считам, че цената 

от 20.00 лева е добра, след като включва и транспортните разходи. Предлагам да 
подкрепим докладната записка. 

 1. Г-жа Микерям Адям: Доколкото знам миналата година цената е била 15.00 лева, 
като транспорта е бил за тяхна сметка. Списъка с ветерани не е голям, така че мисля, че 
Общината може да напрви този жест към тях.   

 

След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

 1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРИЕМА да бъдат осигурени дърва за огрев за 
отоплителен сезон 2008 – 2009 г.  

 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРИЕМА да бъдат осигурени дърва за огрев на 
ветеренати от войната . 
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.30 часа. 

 
Подписали протокола: 
 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                             (Микерям К. Адям)                             (Никола Ив. Николов)                             (Велико Д. Стефанов) 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________ (Микерям Адям 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ______________ (Н. Николов) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


